
C31 Ketelvest & -poort 

De Ketelvaart 
vloeit hier in de 
Leie ter hoogte 
van het 
zogenaamde 
Kuipgat. 
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was een 
dubbele poort. 
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Plan van 
1745, de 
Coupure 
moest nog 
worden 
aangelegd. 
 
De 
Kortrijkse-
poortstraat 
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Het Wijkhuis is gebleven naast het 
Justitiepaleis en is afgebroken in 1855-’56. 

De Ketelpoort rond 1830. De 3 huizen die na de afbraak van de buitenpoort 
in de plaats kwamen verdwenen in 1837. Het pittoreske brugje 

werd in 1857 vervangen door een metalen brug. 

Dat is hier de 
grens tussen 
de A-reeks en 
de C-reeks. 

Het Kuipgat, resten van oude stadsversterking. 
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De Ketelvest gefotografeerd vanaf de 
Ketelbrug richting Walpoortbrug  

De Ketelvest in de jaren zeventig 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Ketelvest 16 - De Vier Gekroonden Ketelvest van 
2 tot 14 

Gebouwen waar vroeger  “De Gentenaar” werd 
gedrukt verdwenen om het staatsgebouw op te 
richten (onderaan links en vlg. dia) 

Ketelvest richting 
Walpoortstraat 
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Al deze huizen verdwenen voor het staatsgebouw 

Ketelvest  

Jongeren 
hebben het 

steeds gemunt 
op dit gebouw, 

maar waarom 
weet ik niet. 
Weet jij het? 
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Aan de kant van de Kouter ben ik nergens 
een foto van een jaagpad tegengekomen. 
Het jaagpad aan de kant Ketelvest was er 

over gans de lengte. 

Vroeger moesten de 
boottrekkers langs dit 

pad de boten trekken. 

Al deze  gebouwen 
tussen de Ketelvest en 
de Savaanstraat 
werden afgebroken in 
de jaren zeventig. 

de foto’s 
werden 
me 
bezorgd 
door Roger 
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De Ketelvest. Met de hand gegraven kanaal  in de vroege 
middeleeuwen tussen de 2 belangrijkste rivieren,                                      
de Schelde en de Leie, die deel uitmaakte v/d 2e 
 stadsomwalling. 

Ik bezit geen enkele oude duidelijke foto 
van dit oud gebouw met zijn 3 speklagen 

De Ketelvest 

Kant Kouter 
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Achterkant van het 
operagebouw 

Dit gebouw werd 
volledig met de 

grond gelijk 
gemaakt om er een 
appartementsblok 

te bouwen 
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Richting Walpoortbrug 

Richting 
Ketelbrug 
(justitiepaleis) 

Vorige dia 
Ook al deze 

gebouwen zijn 
verdwenen 

voor de bouw 
van apparte-

menten.  

         De kant van de 
Kouter 

De kant van de 
Kouter 

Met het verdwijnen van 
de boottrekkers was het 
niet meer nodig het 
jaagpad te herstellen  
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Er is een jaagpad waarop de boottrekkers hun gang konden gaan. Ik denk  dat wat 
onderaan staat verkeerd is. Het is rap iets verkeerd geschreven.  Bovenstaande foto is 
getrokken vanop de Walpoortbrug richting Ketelbrug. Aan de kant van het jaagpad is 
er water te zien, dus zijn de werken aan de andere kant, de Kouterkant. 

Gebouwd na 1894, gezien op de zwart-wit foto niet te zien 

Nieuw 
gebouw 

Bijna alle oude gebouwen aan de kant van 
de Kouter werden afgebroken om er 

peperdure appartementen te bouwen 

Om meer juistheid te hebben 
moeten er oude foto’s 

opduiken De zwart-wit foto werd 
me bezorgd door Roger 
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Jaagpad ondersteund door palen, dus kant van de 
Ketelvest. Ook hier zijn de werken niet bezig 
wegens het water dat verder loopt in de 
Ketelvest. Spijtig dat we niks kunnen lezen op het 
bord, affiche(?) 
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De foto’s 
werden 
genomen 
vanaf de 
brug aan de 
Kortedag-
steeg 
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De Ketelvest  richting 
Kortedagsteeg begin de jaren 
zeventig 

De Ketelvest  
richting 
Nederkouter 
Achterkant het St.-
Barbaracollege 
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Aan de Ketelvest te bezichtigen:  Onze St.-Pieters-steentjes nu eens te 
bekijken zodat het voor de toerist wat beter te bemerken valt.  Het ene aan 
het St.-Barbara college en het andere op één van de woningen aan de 
Ketelvest . Links staat er nog een steentje in het STAM (museum). Dit laatste 
stond eens op een huis op de brug van de Ketelvest.  

In alle landen staan er palen of 
stenen die de grens aanduiden. 

Hier een steentje om paal en 
perk te stellen aan de 

uitbreiding van de stad Gent. 
Wist je dat Gent in de late 

middeleeuwen de 
dichtstbevolkte stad  boven 

Parijs was! Maar wat ze er niet 
bij hebben gezegd dat dit niet 

lang heeft geduurd. 

Gent  /  Sint Pietersdorp  

Gent  /  Sint Pietersdorp  
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De 2 grensstenen 
van de vorige dia 
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Walpoort met 
eveneens 2 
poorten  

 

Parijsberg en  
het 
Waterstraatje  
lang vóór de 
bouw van 
“Vooruit” 

 

De stippellijn  duidt de grens aan tussen Gent 
en het St.-Pietersdorp. De Ketelvest en de 
wallen waren toegewezen aan de Stad. Ook de 
Waalse Krook behoorde toe aan de Stad Gent. 

De Ketelpoort 
met zijn 2 
poorten 

De ketelvest 

St.-Pietersdorp 
Stippellijn is de grens Stad 

Gent/St.-Pietersdorp  
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In de Middel-
eeuwen bestond 
het huidige Gent 
uit verschillende 
eigendommen 
van graven of 
abten. 
Langzamerhand 
werden er 
gebieden bij 
Gent 
geannexeerd.  

De Ketelvest en 
Waalse Krook 
waren 
eigendom  
v/d stad Gent. 

Het St Pietersdorp 

Stad Gent 

De laatste grote stadsuitbreiding is 
gekomen met de Franse Revolutie waar 
het St.- Pietersdorp bij Gent is gevoegd. 
Veel later waren er nog de kanaalzone en 
de fusie der randgemeenten. 

Toen men de Ketelvest begon 
uit te graven werd aarde aan 
stadszijde een wal opgeworpen 
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Plan van 1782 

Velen denken dat de St.-Pietersnieuwstraat 
begint aan de Vooruit. Nee deze begint aan 
de Koreanderstraat. 
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Afbeelding linksonder - Naast de 
foto stond er geschreven “ huizen 
voor de Ketelpoort tot de 
Savaanstraat”. Dus deze huizen zijn 
allemaal verdwenen 

Ketelvest                                Savaanstraat 

De Ketelpoort in begin der jaren tachtig  
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Op deze foto is                       
“Au Renard” het Vosken 

reeds afgebroken. 

     Nederkouter                                             Ketelpoort 
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Ketelvest  

De Jerusalemstr. 

De Bagattenstr. 

Deze kant v/h St.-Pietersdorp is al sinds de middeleeuwen steeds goed 
bebouwd geweest terwijl de rest van St.-Pieters de naam het “dorp” mocht 
dragen. 

Kaart van 1835  
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De Ketelpoort in de jaren vijftig 

De rechtse gebouwen werden afgebroken halfweg de 
jaren zestig voor de bouw van appartementen aan de 
Leie en Ketelpoort. 
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1962 

Anno 1956 

Ketelpoort  De hedendaagse 
situatie op de 
vlg. dia 
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Vertaling v/d Ketelvest :  REU BIDON DE VESTON 

De oude Ketelbrug  van 1912 werd  afgebroken  om het  drukke verkeer van toen  in betere banen te leiden.  

De nieuwe Ketelbrug na 1912 

Ketelbrug 
van            
1857  

Deze 
situatie 
is ook 
te zien 
op A20 
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De foto is genomen langsheen het justitiepaleis richting Nederkouter 

De oude Ketelbrug  rond 1911 

Op de foto staat het café “De Schelde“ nog overeind. Dit 
verdween rond 1912 om plaats te maken voor een bredere 
brug waarop er onmiddellijk 2 tramsporen werden gelegd, 
ook werd het straatniveau  veel verhoogd voor de scheep-
vaart op de Ketelvest. Op het afgebroken huis is het restau-
rant “Het Keteltje”.  Over de brug was er wat protest. Je 
moet weten dat onze St.-Michielsbrug ongeveer tezelfder-
tijd werd gebouwd. En wat heeft de Ketelbrug van schoon-
heid? Niks. Er kon toen zelfs geen mooie gaslantaarn 
geplaatst worden!  

Opera  

Het Hoofdpostgebouw was er tot 1909. 
Daarna heeft men de hoogte 

opgetrokken tot het niveau v/d opera 
zodat het één gebouw leek. 
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De  nieuwe Ketelbrug kan er maar pas komen als dit huis zal afgebro-
ken worden  om een bredere en hogere brug te kunnen bouwen 

Heden en verleden.                                                               
Tot 1909 was het hoofdpostkantoor gevestigd 
naast de opera, daarna verhuisd naar de 
Korenmarkt. In 1914 zouden verschillende recht-
banken er plaats vinden (vrede- en arbeidsrecht-
bank, krijgsraad). Na het optrekken van een 
verdieping en verbouwing zoals de opera ernaast, 
konden de wensen van de rechtbanken niet door-
gaan wegens W.O.I. Toen werden er de gewonde 
soldaten verzorgd van het Duitse leger.  

Restaurant “Het Keteltje” 
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Afgebroken huis. 
Heden  restaurant 
“Het Keteltje” 

De, oorspronkelijk, stenen brug werd, in 1857, herbouwd a ls metalen vaste brug, gemaakt in 
de werkhuizen van de heer Van Acker, te Gent. Van deze herbouw, door aannemer De Beer, 
verschenen, in de Gazette van Gent, een achttal berichten, met a ls eerste bericht de melding 
van de aanvang der werken op 23 juli 1857. Het laatste bericht behandelde de proefbelas-

ting op dinsdag 10 november 1857 : "Deze morgen heeft de tweede beproeving der Ketel-
poortbrug plaets gehad : twee wagens dragende een gewigt van omtrent 21.000 kilos, 
hebben er een uur lang stil op gestaen, zonder dat de brug het minst gezonken zij.“ 
 Hierna werd de brug in gebruik genomen voor alle verkeer (sinds 2 november mochten de 
voetgangers er over). Vanaf 1910 werden er plannen gemaakt om de brug te vernieuwen en 

te verhogen met ongeveer 25 cm. Het werd, zoals de St.-Jorisbrug, een vaste metalen brug 
waarvan het dek met kassei belegd werd en waarover men een dubbel tramspoor lei ter 
vervanging van het enkel spoor van 1874. Op 22 november 1911 lezen we, in de Gazette van 
Gent : "De Ketelbrug.  De werken voor het herbouwen dezer brug zullen den 20 december 
aanvangen met het afbreken van de herberg "De Schelde", op de hoek der Ketelvest en van 

de Nederkouter. De steenweg zal daar 1,5 meter verhoogd worden. “ 
In januari 1912 begon de firma Neyt en Vossaert aan de bouw van een noodbrug, om daarna 
te beginnen aan de afbraak der oude Ketelbrug. Aan deze afbraak werd dag en nacht 
gewerkt. 

Tijdens het begin van de werken, op 26 januari, werd een zonderlinge vondst gedaan, bij het uitbreken 
van de grondvesten van de oude brug , bij het uithalen van een meerpaal stelde men vast dat deze paal 
een oud kanon was en even later vond men bij het uitgraven een 15-tal kanonballen. Het kanon als 
meerpaal scheen normaal te zijn, men trof er verscheidenen aan langs de Schelde. Het waren 
waarschijnlijk afgekeurde kanonnen uit 1830, die door de stad afgestaan waren om als aanlegpaal te 
dienen. De kanonballen waren hier terecht gekomen met aangevoerde grond komende van oude 
vestingen, bij de bouw van het justitiepaleis. Deze gegevens komen uit het dagblad "Gazette van Gent". 
Op vrijdag 31 mei 1912, werd de brug opengesteld voor het verkeer en begon men aan de afbraak van het 
voetgangersbrugje. Enkele dagen voordien was er in de krant een artikel verschenen met volgende tekst : 
"De brug zal bepaald eene schoone verbetering uitmaken, zoo voor de scheepvaart als voor de algemene 
wegenis, maar in het midden der stad is ze toch wat al te eenvoudig. Terwijl aan de St-Michielsbrug het 
geld verspild werd, wordt er hier eene leuning langs de brug geplaatst, van de soort die men over 50 jaar 
gebruikte, zonder de minste versiering zonder zelfs kandelaars om de brug te verlichten."   
Moest men toen de hedendaagse leuningen gezien hebben, wat had men dan geschreven.  

Op A20 zien we ook nog het 
oude jaagpad waarop de boot-
trekkers aan de slag waren 
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Einde van de C reeks. 
Gent is opgedeeld in  5 delen. In elk deel kan je de straatnaam 
terug vinden die je hebt opgezocht in E23. 
Het doel van deze website is het verleden te laten zien van je 
straat en het is zeker niet de bedoeling dat je iedere reeks 
doorloopt anders wordt het saai. Om dit enerzijds wat te 
doorbreken hebben we oude kaarten toegevoegd. Daar kan je 
proberen in te schatten waar je straat zou komen te liggen. Ik 
denk vooral aan de Brugsepoort  en de rand buiten de oude 
stadsmuren (later de R40) die pas in ontwikkeling is gekomen 
na het afschaffen van het octrooirecht in 1860. 
Ik kan maar je straat laten zien als ik in het bezit ben van de 
oude situatie van je straat of huis! 
De laatste 10 jaar is men volop huizen en appartementen aan 
het afbreken. Wie gaat zich binnen 10 jaar de Rabottoren nog 
herinneren? 

johan@sint-pietersdorp.be 
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Een collectebus uit 
1647 

Beste, wij zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert. 
Voor ons is het van belang www.sint-pietersdorp.be door te geven aan vrienden en ook E23 erbij te 

vermelden zodat zij onmiddellijk hun straat kunnen aanklikken.  Zalig toch! 
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